
Zarządzenie Nr 135/2018
Wójta Gminy Masłów
z dnia 31 sierpnia 2018

w  sprawie:  ogłoszenia  konkursu  plastycznego  „  Drugie  życie  odpadów  ”,  wprowadzenia
regulaminu oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art. 30 ust.1, art.31, art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) art..3 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 13 września
1996r  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach(  t.j.  Dz.U.  z  2018r.  poz.1454)  ,  w  ramach
projektu  „Budowa  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  w  Dąbrowie”.  Zadanie
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
4.2  Gospodarka  odpadami,  osi  4  Dziedzictwo  naturalne  i  kulturowe  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  zarządzam co następuje : 

§1

W ramach prowadzenia kampanii edukacyjno- promocyjnej związanej z Budową Punktu Selektywnej
Zbiórki  Odpadów Komunalnych w Dąbrowie,  która  służy edukacji  dzieci  i  młodzieży w zakresie
korzystania  z  PSZOK i  segregowania  odpadów ogłaszam konkurs  plastyczny  pt.  „  Drugie  życie
odpadów ”. 

§2

Regulamin konkursu pt. „ Drugie życie odpadów ” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§3

Konkurs  kierowany  jest  do  dzieci  klas  I-IV  szkół  podstawowych  oraz  klas  V-VIII  szkół
podstawowych oraz klas III gimnazjalnych  z terenu Gminy Masłów.

§4

Powołuję komisję konkursową w składzie:
1. Monika Dolezińska – Włodarczyk – przewodnicząca komisji
2. Agnieszka Borycka –  zastępca przewodniczącego
3. Wojciech Fąfara – członek komisji
4. Joanna Synak- sekretarz
5. Marta Maciejska- członek komisji
W skład komisji wchodzi 5 osób, zaś decyzje wiążące mogą zapadać przy minimum 3 osobowym 
składzie.

§5

 Do zadań komisji konkursowej należy:
a) kwalifikacja i ocena prac nadesłanych na konkurs
b) wyłonienie zwycięzców Konkursu, poprzez wskazanie autorów najlepszych prac.

§6

Komisję konkursową powołuje się na czas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego o którym mowa  
w §1 niniejszego zarządzenia.   

§7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



                         
                                                                               

                                                                                                 Załącznik Nr 1 
                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 135/2018

                                                                                                             Wójta Gminy Masłów
                                                                                                                       z dnia 31 sierpnia  2018

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „ Drugie życie odpadów ”

w ramach 

Kampanii edukacyjno- promocyjnej projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dąbrowie”. Zadanie współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Gospodarka
odpadami, osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

1. Organizatorzy konkursu: Urząd Gminy Masłów, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

2.  Cel konkursu:

 zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem odpadów i właściwej ich segregacji, od-
zysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych, 

 zaangażowanie  dzieci  i  młodzieży  w  zdobywanie  wiedzy  o  ochronie  środowiska  
i właściwej gospodarce odpadami komunalnymi. 

 zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z PSZOK 

 podniesienie poziomu wiedzy na temat postępowania z odpadami, podkreślenie roli zapo-
biegania/ zmniejszania ilości powstałych i składowanych odpadów

3. Uczestnicy:

Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów szkół  podstawowych oraz  klas  gimnazjalnych   z
terenu Gminy Masłów i prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych:

1) uczniowie klas I- IV szkoły podstawowej
2) uczniowie klas V- VIII szkoły podstawowej i uczniowie  III klasy gimnazjum,

4. Przedmiot konkursu:

1) Przedmiotem konkursu  dla uczniów klas  I- IV  szkoły podstawowej jest wykonanie
pracy  plastycznej  o  tematyce  związanej  z  ponownym  wykorzystaniem  odpadów
komunalnych i odzysku surowców wtórnych. Praca ma być formatu A4 i nawiązywać
do wskazanej tematyki. 



                       

2) Przedmiotem konkursu  dla  uczniów klas  V- VIII  szkoły podstawowej  i  III  klasy
gimnazjum jest wykonanie pracy o tematyce związanej z wykorzystaniem odpadów
do projektów naukowych  w dowolnej technice  (tworzenie nowych form z surowców
wtórnych, odzyskując rzeczy, które są już niepotrzebne ale wciąż czyste ). 

Każda  praca  ma  zostać  wykonana  w  dowolnej  technice  z  zachowaniem  jak  największej
staranności.  Do  konkursu  zakwalifikowane  zostaną  tylko  prace  własnego  autorstwa.  Do
każdej pracy należy dołączyć ankietę zgłoszeniową. 

                

5. Sposób i termin składania prac:

Praca  powinna  zostać  oznaczona  na  odwrocie  metryczką  zawierającą:  imię  
i nazwisko autora, klasę, szkołę do której uczęszcza. Do każdej pracy należy dołączyć
ankietę zgłoszeniową. 

Prace  konkursowe  należy  złożyć  w  siedzibie   Urzędu  Gminy  Masłów,  pokój  nr  15,  w
terminie do dnia 17.09.2018r. 

6 . Zasady oceny i nagrody: 

1) Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.09.2018r.  
2)  Komisja oceniać będzie :

 zgodność z tematem konkursu

  kreatywność, pomysłowość i oryginalność pracy

  forma estetyczna pracy wykonania pracy

3) Dla 3 osób w obu kategoriach wiekowych przewidziane zostały nagrody rzeczowe. 
6  osób  otrzyma  nagrody  wyróżnienia,  a  pozostali  uczestnicy  otrzymają  nagrody
pocieszenia.  Rozdanie  nagród  nastąpi  w dniu  20.09.2018r  o  godz  12.00 podczas
otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbrowie 

4) Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.  

5) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych

6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.



                      

Ankieta zgłoszeniowa

NA KONKURS PLASTYCZNY

 „Drugie życie odpadów”
w ramach 

Kampanii edukacyjno- promocyjnej projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Dąbrowie”. Zadanie współfinansowane ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 Gospodarka
odpadami, osi 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Miejscowość, data ………………

…………………………………….

…………………………………….
Imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, klasa

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na:

1) udział mojego dziecka w Konkursie pn.: „Drugie życie odpadów” i  akceptuję
regulamin tego Konkursu,
2) prezentację publiczna i upowszechnianie pracy konkursowej, która nie zawiera
elementów chronionych prawami autorskimi, 
3) przetwarzanie  przez  organizatora  moich  danych  osobowych  (danych
osobowych  mojego  dziecka/wychowanka)  w  celu  przeprowadzenia  i  promocji
konkursu  oraz  działalności  statutowej  Organizatora,  a  także  w  celu  realizacji
osobistych  praw  autorskich  do  prezentowanych  prac  konkursowych,  jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany o moich prawach wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)
4) rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych,
informacjach prasowych i informacjach zamieszczanych w sieci Internet,
5) przeniesienie  na  Organizatorów  Konkursu  wszelkich  praw  do  pracy
konkursowej z chwilą jej nagrodzenia lub wyróżnienia.

…………………..….…………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego


